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  :مــــقـــــــــــدمــــــــــــــــــــــــة 
 منط الختالف نتيجة ملحوظا تطورا الاقتصاد علهيا يقوم اليت العوامل عرفت 

ىل املادية املنتجات عىل القامئ الصناعي املادي الاقتصاد من انتقل حيث املعامالت،  من اقتصاد ا 

 الرثوة لتحقيق ومصدرا ومنتجا أ ساس يا عامال املعرفة، مث ومن املعلومة فيه تعد أ خر، نوع

 عن نتج التغري وهذا .كلك ادلول مس توى عىل حىت أ و املؤسسات مس توى عىل سواء وادلخل،

 أ ثرت اليت واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيات التكنولوجيا جمال يف والرسيعة الهائةل الثورة

 .املعرفة ابقتصاد يعرف أ حضى فامي اليومية، واملعامالت القامئ الاقتصاد ومنط طبيعة عىل مبارشة

  

 مهنا، املتقدمة وخصوصا العامل، دول من العديد عىل نفسه التغيري هذا فرض وقد 

 بيعا تداولها يمت عالية سوقية قمية ذو ذاته حد يف منتجا واملعرفة املعلومة فهيا أ صبحت واليت

 الاعامتد ومظاهر احلياة، جوانب اكفة يف متجذرة املعرفة لتصبح ال مر تطور مث وحتويال، ورشاء

 يف .وامليادين التعامالت اكمل يف تتجىل أ صبحت معرفة، جممتع تواجد ظل يف املعرفة اقتصاد عىل

 التقارب من ابلرمغ املعرفة، اقتصاد واعامتد تبين درجة يف تفاوات تظهر العربية ادلول أ ن حني

فريقيا، شامل دول يف احلال هو مثلام لها، الاقتصادي أ حياان وحىت واجلغرايف الفكري  اكجلزائر، ا 

   .ومرص املغرب، تونس،



 

جابة ىل البحث تقس مي مت التساؤل هذا عىل لال     :ا 

 
 .المعرفة  اقتصاد  حول  عامة  مف اهيم :أوال

   إفريقيا  شمال  دول  في  المعرفة  اقتصاد  واقع   :ثانيا
 2016 لسنة  العربي  المعرفة  لمؤشر  وفق ا         

 

 ما واقع اعتماد االقتصاد الق ائم على المعرفة  "
 "في دول شمال إفريقيا؟



تظهر أ مهية البحث من خالل تزايد أ مهية املورد البرشي، وما ميلكه من 
حبد ذاته، هل قمية ويضيف قمية، خصوصا يف ظل  منتوجامعارف علمية أ حضت 

يف التكنولوجيات احلديثة، وتأ ثري ذكل عىل سري احلياة  املتسارعالتطور 
 .الاقتصادية والاجامتعية وغريها

فريقيا عىل  ىل التعرف عىل وضعية ادلول العربية، ودول شامل ا  هيدف البحث ا 
وجه اخلصوص، فامي خيص تبين نظم وراكئز اقتصاد املعرفة، ودرجة الاهامتم 

 .اليت توليه هذه ادلول لالنتقال الناحج حنو هذا الاقتصاد

صدار لتقرير املعرفة يف العامل  اقترص البحث عىل حتليل معطيات أ حدث ا 
فريقيا، ما عدا 2016العريب الصادر س نة  ، وقد تناولت ادلراسة دول شامل ا 

، واليت تؤثر هباليبيا بسبب الظروف الس ياس ية وال منية غري املس تقرة اليت متر 
   .املؤرشحامت عىل حمددات 





اذلي يدور حول احلصول عىل املعرفة، واملشاركة فهيا، وتوظيفها، اقتصاد املعرفة هو الاقتصاد 

نتاهجا، هبدف حتسني نوعية احلياة، من خالل الاس تفادة من خدمة معلوماتية ثرية  وابتاكرها وا 

 وتطبيقات تكنولوجية متطورة واس تخدام العقل البرشي كرأ س مال معريف مثني

 معل يف املس توى عالية وابذلات والعملية العلمية للمعرفة الكثيف الاس تخدام 

 .ومنوه توسعه ويف نشاطاته أ داء ويف الاقتصاد

 الرثوة لتكوين ال ساس ية القاعدة يه الفكري املال رأ س وتكوين البرشية املوارد 

 .املتجددة

 نتاج كيفية عىل املعرفة اقتصاد يقوم  وال مثل الكثيف ابالس تخدام املعرفة وختزين ونرش ا 

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتقنية

 تكنولوجيا وتوظيف والتمنية، للتغيري مكحرك والتطوير البحث معليات تفعيل 

ىل حماةل ال يؤدي مما بفعالية، واالتصاالت املعلومات  واس تحداهثا القدمية الوظائف تغيري ا 

 .مناس بة جديدة بوظائف
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر التعليم ما قبل الجامعي في دول شمال إفريقيا

 رأس المال المعرفي البيئة التمكينية السياق التنموي
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر التعليم العالي في دول شمال إفريقيا

 مخرجات التعليم العالي عمليات التعليم العالي مدخالت التعليم العالي



48 50 52 54 56 58 60

 الجزائر

 تونس

 المغرب

 مصر

52 

60 

60 

53 

 مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر التعليم التقني والتدريب املنهي في دول شمال إفريقيا

 السياق التنموي اإلطار المؤسسي بنية التعليم والتدريب
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار في دول شمال إفريقيا

 البحث والتطوير االبتكار البيئة التمكينية والبنية التحتية
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في دول شمال إفريقيا

 القدرات التكنولوجية البيئة التمكينية
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 مصر المغرب تونس الجزائر

 املؤشرات الفرعية ملؤشر االقتصاد في دول شمال إفريقيا

 التنافسية والتطوير اإلبداعي األداء التنظيمي والموارد البشرية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المرتبطة باالقتصاد



   :نتـــــــــــــــاجئ الـــدراســـــــــة 
o املعرفة، اقتصاد تبين اجتاه متشاهبا سلواك ومرص املغرب تونس، اجلزائر، من لك أ ظهرت 

 الطفيفة، الاختالفات بعض مع معوما متقاربة املعرفة ملؤرشات املسجةل النتاجئ تأ يت حيث

ىل ذكل يرجع وقد  بصفة لكن ادلول، هذه تعرفه اذلي والاقتصادي الاجامتعي التقارب ا 

 الانتقال يف تؤهلها اليت والعراقيل النقائص من العديد من تعاين ادلول هذه اكفة تزال ال عامة

ىل  .القصري ال مد يف ال قل عىل املعرفة اقتصاد ا 

o نشاء يف ادلراسة حمل ادلول حكومات قبل من املبذوةل واجلهود الكبري العمل من ابلرمغ  ا 

داراي سواء والابتاكر، اال بداع معليات لتشجيع مناس بة بيئة وخلق ال قانونيا، أ و ماداي أ و ا   ا 

نتاجات معدالت عىل كبرية بصفة ينعكس مل ذكل أ ن  وال ادلول، هبذه والعلمية الفكرية اال 

 يف الاس تثناءات بعض تسجيل عدا ما وجماالته، أ نواعه مبختلف الابتاكر ونوع جحم عىل

 هبذه العريب املعرفة مؤرش عىل يؤثر ما وهو وتونس، للمغرب ابلنس بة فقط احملاور بعض

 والتطوير البحث ل نظمة اخملرجات جودة عىل والسهر املوفرة البيئة بتفعيل ويلزهما ادلول،

قامة خالل من والابتاكر،  يف اال بداع وحتفزي مبراحهل، التعلمي نوعية ضبط تعمل هيئات ا 

 .القطاعات اكفة



o اال طار المتكينية، والبيئة التحتية البنيات جماالت يف كبريا ختلفا اجلزائر أ ظهرت 

 أ داء واالتصال، اال عالم كتكنولوجيا املعرفة، اقتصاد مبجاالت عالقة لها اليت املؤسيس،

ىل اال شارة مع واال بداع، الابتاكر التنافس ية، البرشية، املوارد  يف تتجاوز ال اجلزائر أ ن ا 

ال اجملاالت هذه  المين، اكلعراق، جدا صعبة وأ منية اقتصادية ظروفا تعرف عربية دوال ا 

 من قريبة معدالت ومرص، املغرب تونس، تسجل املقابل ويف .وغريها الصومال سوراي،

 اجملاالت هذه يف جيدة قفزات بتحقيق لها سيسمح اجلهود من مزيد أ ن يعين مما املتوسط،

ذا خصوصا والبعيد، املتوسط املدى عىل أ ي مس تقبال،  بعض الاعتبار بعني أ خذان ا 

ىل أ دت واليت ادلراسة حمل ادلول هبا مرت اليت وال منية الس ياس ية الظروف  هذه تراجع ا 

 .امليدان هذا يف ادلول



   :تـــــــوصـــــــــــيات الـــدراســـــــــة 
o ومراكز املدارس ببناء الاكتفاء وعدم واس تخداهما، املعرفة خلق عىل تشجع اليت اجلهود تفعيل 

 .واال بداع للبحث تشجيع دون البحث

o قبل ما اكن سواء التعلمي قطاع خيص فامي المكي من بدال النوعي ابجلانب الاهامتم حنو التوجه 

 التعلميية اخملرجات مس توايت حتسني من ميكن مما املهين، والتكوين اجلامعي التعلمي أ و اجلامعة،

 .اكفة التعلميي للنظام

o ىل والسعي املبدعة العقول حتفزي ىل هبا تدفع اليت لها املواتية الرشوط توفري ا   من مزيد ا 

 .ال دمغة هبجرة يعرف ما يف اخلارج حنو توهجها من بدال ال ثلية، دولها يف اال جيابية والنتاجئ اال بداع

o عادة  انطالقا أ طواره خمتلف يف التعلمي معلية حيمك اذلي واال داري الترشيعي اال طار يف النظر ا 

ىل وصوال وال ساتذة، املكونني توظيف معلية من  .مهنم ابملتفوقني والاهامتم املتخرجني، متابعة ا 

o املس توى عىل والنرش الاخرتاع، براءات تسجيل برضورة الوعي وزايدة وتشجيع تفعيل 

 .احليوية امليادين خمتلف يف العلمية للبحوث ادلويل

o مما اخلواص، أ مام اجملال فتح خالل من احلديث ابلتكنولوجيات املتعلقة التحتية البنية تطوير 

   .للزبون ابلنس بة وأ جود أ رسع خدمة ويضمن ادلوةل، عىل العبء خيفف




